Varnostna navodila in pravila obnašanja
v kolesarskem parku Bike Park Pohorje
Pravila obnašanja
1. V
 ožnja po progah Bike Parka Pohorje (v nadaljevanju kolesarskega parka) je na lastno odgovornost.
2. Upravljavec prog, Javno podjetje Marprom, d.o.o. ne odgovarja za telesne poškodbe, poškodbe koles
in/ali kolesarske opreme ter za krajo koles in/ali kolesarske opreme, ki bi se zgodile med uporabo
kolesarskega parka.
3. V
 primeru, da je uporabnik pod vplivom alkohola ali drog, je uporaba prog v kolesarskem parku
PREPOVEDANA.

Starostna omejitev za Bike Park Pohorje
4. O
 troci, mlajši od 6 let ne smejo uporabljati Bike Parka. Otroke od 6-9 leta mora spremljati zakoniti
zastopnik ali skrbnik (polnoletna oseba). Zakoniti zastopnik ali skrbnik mora za otroka podpisati
izjavo Bike Parka.

Obvestilo za kolesarje, starše in skrbnike
5. P
 oškodbe so pri gorskem kolesarstvu pogoste in pričakovane. V Bike Parku Pohorje močno
priporočamo uporabo čelade za zaščito glave, obraza in brade (Full Face), dolgih rokavic,
kolesarskega oklepa za telo z integrirano zaščito hrbtnega dela, zaščitno kolesarsko ovratnico za
tilnik in kolesa s polnim vzmetenjem (full suspension bike).
6. Č
 e še niste seznanjeni s programi in aktivnostmi v Bike Parku Pohorje, ali ste starš ali skrbnik
mlajšega kolesarja, potem se, prosimo, seznanite z gorsko kolesarskimi aktivnostmi, ki jih nudimo.
Nudimo vam začetne ure gorskega kolesarstva in na voljo vam je proga za začetnike. Kolesar naj
ne poskuša kolesariti po zahtevnejšem terenu in objektih, če nima ustreznega znanja, izkušenj in
opreme, da bi učinkovito premagoval takšne proge. Prosimo, da se za več informacij glede gorskega
kolesarjenja v Bike Parku Pohorje obrnete na uradno spletno stran Bike Parka Pohorje ali pokličete
na +386 30 480 286.

Kolesarje bi želeli opomniti, da s seboj nosijo prenosni telefon in številko krajevne službe za
nujne zadeve.
Številka nujne medicinske pomoči: 112
Prenosni telefon kolesarskega parka Bike Park Pohorje: +386 30 480 286
Bike Park Pohorje predstavlja občutno drugačno doživetje od običajnega kolesarjenja po gozdnih
poteh. Proge zahtevajo neprekinjeno zbranost in duševen napor, da kolesar ohrani nadzor.
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7. O
 blačila:
Za kolesarje so zaščitna oblačila in oprema obvezna. Najboljšo zaščito pred poškodbami
zagotavljajo ustrezno velika integralna čelada za zaščito glave, obraza in brade (full face), rokavice,
dolge hlače, dolgi rokavi, kolenski ščitniki, ščitniki za roke in ustrezni športni čevlji.
8. O
 prema:
Proge Bike Parka Pohorje so posebej zgrajene za gorska kolesa s polnim vzmetenjem. Proge so
skalnate, razgibane in so težje obvladljive brez visoko kakovostnega vzmetenja. Brez celovitega
vzmetenja nastopi izčrpanost veliko prej. Strmi nakloni zahtevajo od zavornih diskov ustrezno moč
ustavljanja. Obročne zavore bodo povečale možnost izčrpanosti, saj je potrebnega za ohranjanje
kontrole več napora. Vsi obiskovalci Bike ParkaPohorje naj uporabljajo kolo ustrezne velikosti in
morajo stati nad sedežem kolesa, ob tem se pa z nogami ravno dotikati tal. Preveliko kolo ali kolo z
visoko dvignjenim sedežem poveča možnost za poškodbe.
9. P
 roge:
Stopnja tveganja se poveča s težavnostno stopnjo. Črno progo ponavadi sestavljajo visoki padci in
skoki, ki zahtevajo znanje in izkušnje. Mladi kolesarji predstavljajo nevarnost za ostale kolesarje,
če niso sposobni peljati po progi ali se iz te umakniti. Otroke morajo stalno spremljati odrasli, ki
morajo prav tako redno opazovati, da niso izčrpani.
Žičnice:
S kolesi je dovoljena uporaba krožno kabinske žičnice. Vprašanja: Če imate kakršnokoli vprašanje,
nam sporočite na kontaktno mobilno številko ali pišite na mail: info@bikeparkpohorje.si.
10. Proge kolesarskega parka niso primerne za popolne začetnike (glej opise težavnostnih stopenj prog
in barvne oznake prog): modra – lahka proga, rdeča – zahtevna proga, črna – zelo zahtevna proga.
11. P
 opolnim začetnikom predlagamo uporabo zelene proge – poligon za začetnike.
12. Prva vožnja v kolesarskem parku naj bo namenjena spoznavanju prog in ovir na njih.
13. O
 bvezno upoštevajte oznake in signalizacijo ob in na progah ter druge informacije upravitelja.
14. H
 itrost vožnje prilagodite svojemu kolesarskemu znanju in razmeram na progah.
15. H
 itrejši kolesar mora »linijo« vožnje izbrati tako, da ne ogroža kolesarjev pred seboj.
16. U
 stavljanje na zahtevnih in/ali nepreglednih delih prog, razen v sili, je prepovedano. V primeru, da
se na progi morate ustaviti, jo čim prej zapustite. Pred ponovnim vstopom na progo se prepričajte,
da s tem ne ogrožate sebe in drugih.
17. N
 e ogrožajte drugih, še posebej manj veščih kolesarjev.
18. Ne zapuščajte označenih poti in vozite le po označenih progah. Vožnja s kolesom zunaj označenih
prog kolesarskega parka je kazniva in posledično prepovedana.
19. Vožnja po zaprtih delih kolesarskega parka je strogo prepovedana. Na teh delih lahko potekajo
vzdrževalna dela.
20. Uporabnikom je najstrožje prepovedano kakorkoli predelovati oziroma spreminjati potek prog
kolesarskega parka ali ovir na njih.
21. Vzpenjanje po kolesarskih progah kolesarskega parka, bodisi peš ali s kolesom, je iz varnostnih
razlogov strogo prepovedano.
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22. V primeru, da ste bili udeleženec ali priča nesreče, o le-tej nemudoma obvestite 112 ali upravitelja
parka na +386 30 480 286.
23. Upravitelj si v primeru slabega vremena in/ali vzdrževalnih del pridržuje pravico spremembe
urnika obratovanja kolesarskega parka.
24. P
 red uporabo krožno-kabinske žičnice je kolo potrebno očistiti, uporabljajo pa se lahko samo
kabine, ki so ustrezno označene za prevoz s kolesom.
25. N
 eupoštevanje zgoraj naštetih pravil, priporočil in obveznosti se kaznuje s takojšnjim odvzemom
vozovnice za kolesarski park.
26. V
 letošnji sezoni je na Pohorju začel delovati nov sistem za kontrolo vozovnic za kolesarski park
Bike Park Pohorje, na krožni kabinski žičnici Pohorski vzpenjači. Sodoben sistem omogoča tudi
kontrolo uporabe vseh vrst vozovnic s pomočjo videonadzora, zato vse uporabnike obveščamo,
da vse vozovnice za kolesarski park Pohorje (dnevne, 2-urne, sezonske) NISO PRENOSLJIVE.
Kršitve predpisov uporabe vozovnic za kolesarski park Bike Park Pohorje, ugotovljene na podlagi
videonadzora, bomo namreč sankcionirali z odvzemom vozovnice.
Vprašanja:
Če imate kakršnokoli vprašanje, nam jih prosim pošljete na: info@bikeparkpohorje.si ali se pokličite
+386 30 480 286.

S podpisom izrecno in nepogojno izjavljam, da sem podrobno prebral/a in sem seznanjen/a
s pravicami in obveznostmi uporabnikov kolesarskega parka. Strinjam se, da bom vozil/a na
lastno odgovornost ter da v primeru poškodb ne bom prenašal/a odgovornosti na upravitelje
kolesarskega parka.

Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št. in kraj:
Država:
e-naslov:
Datum:

Podpis uporabnika:
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